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ค าน า 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เล่มนี้   
ได้ด าเนินการวิเคราะห์งานในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เป็นการอธิบายรายละเอียด 
ของการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยในคู่มือเล่มนี้ได้แสดง
แผนภูม ิข ั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน  อธ ิบายรายละเอียดการด าเน ินงานแต่ละขั ้นตอน เพื ่อให้  
การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ส  าน ักงานเลขาธ ิการคุร ุสภา มีระบบขั ้นตอนการด  าเน ินงานที ่ช ัดเจน เป ็นที่ยอมร ับและ 
มีความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที ่ส  านักงานเลขาธิการคุร ุสภา ปฏิบัต ิงานในส านักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดพะเยาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 

                                                               จักรพงษ์   โนเมืองใจ 
                       เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เล่มนี้  
ได้ก าหนดขอบเขตที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ทั้งหมด 7 งาน  ดังนี้  

1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

“คุรุสดุดี” 
6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  
7) งานจัดท าหนังสือประวัติครู     

  โดยในแต่ละงานจะประกอบด้วย เนื ้อหาสาระที ่ส าคัญที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
แผนภูม ิข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน  (Work Flow) และการอธ ิบายรายละเอ ียดอธ ิบายข ั ้นตอน 
การปฏิบัติงาน 
 
การน าคู่มือไปใช้  
  เพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและประสิทธิภาพมากที ่สุด พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรปฏิบัติดังนี้ 
  1) ศ ึกษาระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการปฏ ิบ ัต ิงานยกย ่องเช ิดช ู เก ียรติ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
  2)  ศึกษาท าความเข้าใจ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ชัดเจน เพื ่อให้เกิดความเข้าใจในขั ้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและชัดเจน   
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 
  งานยกย่องเช ิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นงานที ่ส  าคัญงานหนึ่ง  
ในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจ คุณค่า และความศรัทธาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เนื ่องจากการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้น 
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีผลงานดีเด่น มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และผ่านการประเมิน
คัดเลือกจากคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื ่อให้ได้รับรางวัลและการยกย่องประกาศเกียรติคุณ         
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ท าคุณประโยชน์แก่การศึกษา แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น  7 งาน 
ดังนี้  
  1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
 2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
 3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
 4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5) งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” 
 6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  
 7) งานจัดท าหนังสือประวัติครู  
  การปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีภาระหน้าที่
ให้บริการงานคุรุสภา ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด  
ในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอเมืองพะเยา2) อ าเภอดอกค าใต้ 3) อ าเภอ
จุน  4) อ าเภอเชียงค า 5) อ าเภอเชียงม่วน 6) อ าเภอปง 7) อ าเภอแม่ใจ 8) อ าเภอภูซาง และ  
9) อ าเภอภูกามยาว  จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พบว่า สภาพบริบทพื้นที่ของจังหวัดพะเยา
โดยทั่วไปมีพื ้นที ่เขตเมือง เขตพื้นที ่สูงมีระยะทางที ่ห่างไกลมีข้อจ ากัดอุปสรรคในการเดินทาง  
และบางพื ้นที ่การติดต่อสื ่อสารยากล าบาก ท าให้การให้บริการและการเข้าถึงการบริการของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่อยู่ห่างไกล มีความยากล าบากในการเดินทางและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของคุรุสภาได้ไม่ทั ่วถึง ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และความเชื่อถือในองค์กรอีกทั้ง จ านวนเจ้าหน้าที่  
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มีจ านวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณพื้นที่และจ านวนผู้รับบริการ ทั้งนี้ งานยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นการปฏิบัติงานที ่มีวิธีการ ขั ้นตอน หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
รายละเอียดการด าเนินการในแต่ละงานที่มีความแตกต่างกันเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบุ คคล
หลายฝ่ายและหลายหน่วยงาน  หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในเนื้อหาในการปฏิบัติงาน

ท่ีถูกต้องชัดเจน หรือมีความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการถูกต้องตาม
ขั้นตอน เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องขาด
ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขาดโอกาสในการรับบริการ 
การปฏิบ ัต ิงานขาดประสิทธ ิภาพ และสะท้อนถึงมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานของเจ ้าหน ้าที่   
รวมไปถึงไม่สามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2561) 
  จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าว จึงเป็นที่มาในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ  
คุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและ 
สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานนี้เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทาง  
การท างานที่มีจุดเริ ่มต้นและจุดสิ ้นสุดของกระบวนการ ที่มีการระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียด  
ของกระบวนการต่าง ๆ โดยจัดท าขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อนมีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้อง 
กับคนหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงเมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงการปฏิบัติงาน เพื ่อให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2552 : 25 - 26) อีกทั้ง Covey (1990 : 111 – 113) ได้กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ควรจัดหาข้อมูลและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขององค์กรร่วมกัน อีกด้วย  
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีคุณภาพ
เป็นระบบ จึงต้องมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถติดตามตรวจสอบได้ทุกขั ้นตอนอย่างเป็นระบบ  สร้างความเข้าใจ ความน่าเช ื ่อถือ  
และการยอมรับในมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สามารถศึกษาท าความเข้าใจด้วยตนเองส าหรับการเตรียมความพร้อมในการประเมินคัดเลือก  
ตามกรอบแนวทางของงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อไปได้ 
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2.วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  

3. ขอบเขตของคู่มือ 
   คู่มือการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงาน 7 งาน ดังนี้ 

1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
  2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
  3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
  4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5) งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  
 7) งานจัดท าหนังสือประวัติครู  

4. ค าจ ากัดความในคู่มือ 
  1) คู่มือการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หมายถึง 
เอกสารที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ทั้งในการประเมิน คัดเลือกเพื่อให้ได้รับรางวัล และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประกาศเกียรติคุณ ของการปฏิบัติงานออกเป็น 7 งาน ได้แก่ 

(1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
(2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
(3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
(4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(5) งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
(6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 
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(7) งานจัดท าหนังสือประวัติครู   
เพื่อน าไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั ้นตอนอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้าใจ 
น่าเชื่อถือ และการยอมรับศรัทธาในมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
  2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน(ศึกษานิเทศก์) ทั้งในประจ าการและนอกประจ าการ ซึ่งได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

3) พนักงานเจ้าหน้าที ่ส  านักงานเลขาธิการคุร ุสภา หมายถึง บุคคลซึ ่งได้ร ับแต่งตั้ง  
ตามข้อบังคับคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548  
  4) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ 
คุรุสภา มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บริหารกิจการของส านักงาน โดยมีการแบ่งส่วนงาน เป็น 7 ส านัก ได้แก่ 
(1) ส านักมาตรฐานวิชาชีพ (2) ส านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3) ส านักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและนิติการ (4) ส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ (5) ส านักนโยบายและแผน (6) ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (7) ส านักอ านวยการ 1 สถาบัน ได้แก่  สถาบันคุรุพัฒนา 1 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มพัฒนาระบบงาน และ 1 หน่วย ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน 

5. ประโยชน์และความส าคัญของคู่มือ 

  คู่มือการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดพะเยา เล่มนี้  
มีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
มีความชัดเจน ถูกต้อง เกิดมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน    
  2) เพ ื ่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงานยกย ่องเช ิดช ู เก ียรต ิผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพทางการศ ึกษา  
มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป 
  3) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4)  เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติงาน  
ยกย่องเช ิดช ูเก ียรติผ ู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในแต่ละงานให้แก่ผ ู ้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รับทราบร่วมกัน 
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ส่วนที่ 2  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

            การปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาค  
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  2560 ข้อ 4.2 (15) ก าหนดให้  
การดูแลควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  
ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

เพ ื ่อให ้การด  าเน ินงานตามประกาศด ังกล ่าวข ้างต ้นเป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย  
ตามวัตถุประสงค์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ  
คุรุสภาไปปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามกรอบภาระงานแห่งประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 76 จังหวัด โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจ  
ของคุรุสภาไว้ ดังต่อไปนี้   
  1. การบริหารงานตามภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  2. การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการคุรุสภากับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด   
  3. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. การบริหารงานตามภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที ่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการงานคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามกรอบภารกิจคุรุสภา  
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอยู ่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด          
เพ่ือร่วมมือในการให้บริการงานตามกรอบภารกิจของคุร ุสภาด้านการควบคุมความประพฤติ               
และการปฏิบัต ิงานของผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด รวมทั้งการให้การสนับสนุน ส่งเสริม  ยกย่อง และ
พัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังต่อไปนี้          
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 1.1 งานอ านวยการทั่วไป   
 1.1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ การติดต่อระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกับ

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและหน่วยงานอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 1.1.2 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ  ส านักงานเลขาธิการคุร ุสภา จะจัดสรรเงิน
งบประมาณสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื ่อเป็นค่าใช้จ่าย                
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาโดยเป็นเงินนอกงบประมาณ และให้อยู่ในอ านาจอนุมัติ               
ของศึกษาธิการจังหวัดตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

 1.1.3 งานการประชุม ด าเนินงานการประชุมในคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตั้งขึ้นมา เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาเป็นการเฉพาะกิจ
เท่านั้น เช่น การจัดงานวันครู    

 1.1.4 งานบริหารบุคคล ส านักงานเลขาธิการคุร ุสภามอบหมายให้เจ ้าหน้าที่  
คุรุสภาที ่ปฏิบัติหน้าที ่ ณ จุดบริการงานตามภารกิจคุร ุสภาในส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 (เดิม) หรือตามที่ส านักงานเลขาธิการจะเห็นควรแต่งตั้ งไปปฏิบัติงานเป็น 
ผู้ประสานงานหลักในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และร่วมกันรับผิดชอบงานตามภารกิจคุรุสภา  
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   

 1.1.5 งานประชาสัมพันธ์  ติดต่อ ประสานงาน ให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานตามกรอบภารกิจคุร ุสภาแก่ผ ู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
และหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด  

 1.1.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1) ระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพ 
 (2) ระบบสารสนเทศครูอาวุโส 

 (3) ระบบสารสนเทศการสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (GURUNET)
  (4) ระบบสารสนเทศการส  ารวจข้อมูลผ ู ้ประกอบวิชาช ีพทางการศึกษา 
ในระดับจังหวัด  

  1.1.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
1.2  งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ  

  1.2.1 งานมาตรฐานวิชาชีพการให้บริการ ให้ค าแนะน า ด้านการรับรองความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพและท่ีเกี่ยวข้อง   
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1.2.2 งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
(1) งานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
(2) งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(3) งานขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(4) งานแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

  1.2.3 งานส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน  

1.2.4 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

1.2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 1.3 งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ  

1.3.1 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
1.3.2 งานวันครู  

(1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันครู 
(2) จัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค (เฉพาะหน่วยงานที่ก าหนดให้เป็นหน่วยจัดงาน) 
(3) จัดท ารายงานผลการจัดงานวันครู 
(4) ประสานและติดตามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวันครู  

1.3.3  งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
(1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
(2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
(3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
(4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(5) งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
(6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 
(7) งานจัดท าหนังสือประวัติครู  

1.3.4 งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 
1.3.5 งานสถาบันคุรุพัฒนา 

(1) เก็บข้อมูลการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูของหน่วยพัฒนาที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันคุรุพัฒนา
ก าหนด 



8 
 

(2) รายงานผลการเก็บข้อมูลตามข้อ (1) ผ่านระบบออนไลน์มายังสถาบันคุรุพัฒนา 
1.3.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

น าเสนอดังแผนภูมิกรอบภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อไปนี้  
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภูมิ 1 กรอบภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

2. การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการคุรุสภากับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการคุรุสภากับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดังต่อไปนี้  

2.1 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 2.1.1 จัดบุคลากรไปปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 
 2.1.2 จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามเหมาะสมและ

จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
(1) โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 

จุดบริการงานคุรุสภาในส านกังานศึกษาธิการจังหวัด   

งานพัฒนาและยกย่อง 
     เชิดชูเกียรติวิชาชีพ 

งานควบคุม 
การประกอบวิชาชีพ 

งานอ านวยการทั่วไป 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
2. งานวันครู 
3. งานยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
    ผู้ประกอบวิชาชีพ 
4. งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ 
5. งานสถาบันคุรุพัฒนา 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. งานมาตรฐานวิชาชีพ 
2. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3. งานจัดท าทะเบียนผู้ประกอบ  
    วิชาชีพในระดับจังหวัด 
4. งานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. งานธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานการเงิน บัญชี และพัสด ุ
3. งานการประชุม 
4. งานบริหารบุคคล 
5. งานการประชาสมัพันธ์ 
6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 
(3) เครื่องโทรสารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
(4) เครื่องส ารองไฟ 
(5) เครื่องสแกนเนอร์ 
(6) ตู้เก็บเอกสาร 
(7) ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1 ระบบ   

   2.1.3 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานตามภารกิจคุรุสภา ดังนี้    
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ด้านบริหารทั่วไปตาม

ภารกิจคุรุสภา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  
ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทางและที่พักในการเดินทางไปติดต่อประสานงานตามภารกิจคุ รุสภา ตามที่ได้ 
รับมอบหมายจากส าน ักงานเลขาธิการคุร ุสภาหรือส านักงานศึกษาธ ิการจังหวัดและอื ่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานการให้บริการตามภารกิจของคุรุสภา 

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของคุรุสภาเฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป เช่น การจัดงานวันครู เป็นต้น 

2.1.4 ระบบการเงินและการบัญชี  
(1) งานคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีระบบการเงินและบัญชี  

เป็นการเฉพาะของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่ขอใช้ระบบการเงินและการบัญชี  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดส่งเงินอุดหนุนการปฏิบัติงาน  
คุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประเภทเงินนอกงบประมาณ โดยอยู่ในความรับผิดชอบ  
และอ านาจพิจารณาอนุมัติของศึกษาธิการจังหวัด 

(2) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแส
รายวันในนาม “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด......” 

(3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับและออกใบเสร็จรับเงินของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตามจ านวนที่ได้รับ และน าส่งใบเสร็จรับเงินให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
เมื่อได้รับเงินครบถ้วนแล้ว 

(4) การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นอ านาจอนุมัติและดุลพินิจของศึกษาธิการจังหวัด  
นั้น ๆ ในการบริหารเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากคุรุสภาตามข้อ 2.1.3 (1) และ (2) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการตามแบบแผนของทางราชการ 

(5) งานบริการตามภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่มีการรับเงิน
และออกใบเสร็จรับเงินของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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2.1.5 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2.1.6 จัดท าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการงานคุรุสภา 
2.1.7 จัดประชุมเพ่ือแนะน าและให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
2.1.8 ออกเยี ่ยม นิเทศ ให้ค าแนะน า ติดตาม และประเมินผลการให้บริการงาน 

ของคุรุสภา 
2.2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2.2.1 ก ากับ ดูแลการให้บริการงานของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2.2.2 ก าหนดพื้นที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่คุรุสภา และการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาติดต่องานตามภารกิจ 
คุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2.2.3 ก ากับ ดูแล บุคลากรที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดไปปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 

 (1) การลงเวลามาและกลับในการปฏิบัต ิงานตามรูปแบบเช่น เดียวกับ 
ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าหนดไว้ 

 (2) เป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติการลาของบุคลากรส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามระเบียบปฏิบัติที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด 

 (3) เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตการเดินทางออกนอกสถานที่ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธ ิการค ุร ุสภา เพ ื ่อไปปฏ ิบ ัต ิงานตามภารก ิจของค ุร ุสภาภายในประเทศตามเหต ุผล  
และความจ าเป็น 

 (4) การรับรองรายงานการปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้าที ่ส  านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

 (5) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคุรุสภาก าหนด 
 (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 
2.2.4 การรายงานผลการด าเนินงานรับรองรายงานผลการด าเนินงาน แผนงาน และ

เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป 
2.3 ผู้ประสานงานทั้งสองหน่วยงาน   

 เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้มีผ ู ้ประสานงานระหว่าง  
สองหน่วยงาน ดังนี้ 
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2.3.1 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ผู ้อ านวยการส านักอ านวยการหรือผู ้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ประสานงาน 

2.3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดหรือผู้ที ่ได้ รับ
มอบหมายเป็นผู้ประสานงาน 

3. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั่วไปปฏิบัติการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งระบุลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ของเจ ้าหน้าท ี ่บร ิหารท ั ่วไปปฏ ิบ ัต ิการ ตามประกาศคณะอนุกรรมการบร ิหารงานบ ุคคล  
ของส านักงาน เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554  โดยปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1) ด้านงานธุรการงานสารบรรณที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากข้ึน  
2) ควบคุม ดูแลงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการงานสารบรรณ 
3) งานการประชุมของส่วนงานในเบื้องต้น พิมพ์หนังสือหรือเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบที่มี

ข้อมูลหรือรายละเอียดยุ่งยาก 
4) ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   อีกท ั ้ งปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่และความร ับผ ิดชอบที ่ ได ้ร ับมอบหมาย ตามกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานของคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ 364/2561 ดังนี้  
  1) งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  
  2) งานวันครู  
  3) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 

3.1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
3.2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
3.3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
3.4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.5) งานประกาศเกียรติคุณผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื ่อรับเครื ่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
3.6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 
3.7) งานจัดท าหนังสือประวัติครู 
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4) งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ โดยรับผิดชอบ จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่ใจ   
อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง 

5) งานสถาบันคุรุพัฒนา 
6) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

6.1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพ 
(2) ระบบสารสนเทศครูอาวุโส   
(3) ระบบสารสนเทศการสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (GURUNET) 
(4) ระบบสารสนเทศการส ารวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
(5) ระบบเว็บไซต์ (Mini site) งานคุรุสภา ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

6.2) งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยร ับผ ิดชอบ จ  านวน 3 อ าเภอ ได ้แก่  
อ าเภอแม่ใจ อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง ประกอบไปด้วย 

(1) การข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(2) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(3) การขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(4) การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
(5) การแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

6.3) งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
6.4) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวกาญจนา ครองไชย และนางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว กรณี

ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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ส่วนที่ 3 
หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏิบัตงิานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 

การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งหมด  
7 งาน ดังนี้ 

1. งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
1.1 วัตถุประสงค์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555 : 38) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) เพื ่อให้รางวัลแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที ่มีมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ 

 2) เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์  
ในด้านการศึกษา 

 3) เพื่อส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
1.2 เป้าหมาย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555 : 38) ได้ก าหนดไว้ดังนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล ดังนี้ 
 1) รางวัลคุรุสภา ประกอบด้วย เงินรางวัลตามที่มูลนิธิรางวัลคุรุสภาพิจารณาก าหนด  

เข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร มีจ านวน 9 รางวัล แบ่งตามต าแหน่ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้ 

 1.1) ครู                            จ านวน  5  รางวัล 
 1.2) ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน  2  รางวัล 
 1.3) ผู้บริหารการศึกษา        จ านวน  1  รางวัล 
 1.4) ศึกษานิเทศก์              จ านวน  1  รางวัล 

 2) รางวัลชมเชย ส าหรับผลงานที่รับการการคัดเลือกจากต้นสังกัด ให้คุรุสภาพิจารณาที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้รับ “รางวัลคุรุสภา” แต่ผ่านการประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
จริง ประกอบด้วยเงินรางวัล เข็ม “คุรุสภาสดุดี” และเกียรติบัตร จ านวน 18 รางวัล แบ่งตามต าแหน่ง
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้ 

 2.1) ครู                          จ านวน 10  รางวัล 
 2.2) ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน   4  รางวัล 
 2.3) ผู้บริหารการศึกษา        จ านวน   2  รางวัล 
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 2.4) ศึกษานิเทศก์              จ านวน   2  รางวัล 
1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555 : 41) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) หลักเกณฑ์ทั่วไป เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 2) หลักเกณฑ์เฉพาะ  ต้องเป็นผู ้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
ตามข้อบังคับคุร ุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
ประกอบด้วย 

 2.1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 2.1.1) มาตรฐานความรู้ 
 2.1.2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  

 2.2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 2.2.1) มาตรฐานวิชาชีพครู                 จ านวน 12 ข้อ 
 2.2.2) มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 ข้อ 
 2.2.3) มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  จ านวน 12 ข้อ 
 2.2.4) มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์      จ านวน 12 ข้อ 

 2.3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
 2.3.1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 2.3.2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 2.3.3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 2.3.4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 2.3.5) จรรยาบรรณต่อสังคม  

2. งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น  
2.1 วัตถุประสงค์  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555 : 43) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย 
 2) เพื่อส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ครูรักษาคุณสมบัติและหน้าที่ของครูจนเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 4) เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วประเทศ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพ

ครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
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 2.2 เป้าหมาย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 43) ได้ก าหนดว่า ครูภาษาไทยได้รับ 
การประกาศเกียรติคุณเพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นจากคุรุสภาปีละ 50 คน
 2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555 : 46) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
 1.1) เป็นครูหรืออาจารย์ประจ าซึ่งสอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทุกหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน 
 1.2) สอนภาษาไทยตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที ่เสนอ ฯ อย่างต่อเนื ่อง        

ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศการสรรหาเพื่อรับรางวัล 
 1.3) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน

อ่ืนได ้
 1.4) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม ่าเสมอ และถือเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีได้ 

 2) หลักเกณฑ์เฉพาะ 
 2.1) แสวงหาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยอยู่เสมอ มีส่วนร่วมและหรือ

เป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยระดับโรงเรียนหรือระดับท้องถิ่น 
 2.2) พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ศิษย์ 
 2.3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยหรือ

สื่อการเรียนการสอนโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และถือเป็นแบบอย่างได้ 
 2.4) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทุกด้าน เป็นแบบอย่างที ่ดี        

แก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 
 2.5) มีความรับผิดชอบอย่างสูงต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
 2.6) มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างราบรื่นทุกสถานการณ์ 

3. งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
3.1 วัตถุประสงค์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555 : 49) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) เพื ่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้ าพี ่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิว ัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูภาษาฝรั่งเศส 

 2) เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป 



16 
 

 3) เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่ปฏิบัติตนดีและมีผลงาน
ดีเด่น 

 4) เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม และวงการศึกษาของชาติ 

 5) เพื ่อเสริมสร้างให้ครูผู ้สอนภาษาฝรั ่งเศสได้พัฒนาตนเองและคุณภาพการสอน          
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 เป้าหมาย ส านักงานเลขาธิการคุร ุสภา (2555 : 49) ได้ก  าหนดว่า การประกาศ 
เกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพ่ี- 
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร 
และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1) ครูประจ าการ 
 2) ครูนอกประจ าการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง 

3.3 หลักเกณฑ์การพิจารณา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555 : 52) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1) คุณสมบัติเบื้องต้น 

 1.1) ครูประจ าการ 
 1.1.1) เป็นครูประจ าการที ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ ่งสอนภาษา

ฝรั่งเศสในสถานศึกษาทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือ 
 1.1.2) เป็นอาจารย์ ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 1.1.3) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 1.1.4) ครูประจ าการตามข้อ 1.1.1) จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1.1.5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละและ

ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
 1.1.6) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมมือและประสานงานกับ

เพ่ือนร่วมงาน ผู้อื่นและหน่วยงานอื่นได้ 
 1.2) ครูนอกประจ าการ 

 1.2.1) เป็นครูนอกประจ าการ หรือเป็นผู ้จัดการเรียนการสอน ในระดับ 
อุดมศึกษาหรือเป็นผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง 

 1.2.2) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 1.2.3) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
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 1.2.4)  ปฏ ิบ ัต ิ งานตามหน ้าท ี ่อย ่างสม  ่ า เสมอ ม ีความร ับผ ิดชอบสูง 
มีความเสียสละและถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

 1.2.5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมมือและประสานงานกับ
เพ่ือนร่วมงาน ผู้อื่นและหน่วยงานอื่นได้ 

 2) คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.1) ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส 

 2.1.1) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างดี มีเจตคติ  
ที่ดีในการสอนภาษาฝรั่งเศส ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดี  
ในการใช้ภาษาฝรั่งเศส 

 2.1.2) เป็นผู ้ใฝ่รู ้ ใฝ่เร ียน มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง 
อย่างสม ่าเสมอ 

 2.1.3) เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

 2.1.4) คิดค้นวิธีการสอน รวมทั้งมีผลงานการพัฒนาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส
อย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 

 2.1.5) สร้างบรรยากาศในการเรียนได้น่าสนใจ จูงใจให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของภาษาฝรั่งเศส และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนและพัฒนาตนเองในอนาคต 

 2.1.6) มีวิธีวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื ่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้ตรง
ครอบคลุมและสะท้อนความสามารถทางภาษาที่แท้จริงของผู้เรียน และเป็นวิธีที่ครูอาจารย์ที่สอน
ภาษาฝรั่งเศสสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 

 2.2) ด้านผลงานทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส  ได้แก่ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย อันเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส อาทิ งานผลิตสื่อ  
การเรียนการสอน งานรวบรวมและเรียบเรียงเป็นเอกสาร ต ารา แบบเรียน งานเขียน บทความ  
ทางวิชาการ หรือเขียนบรรยายความรู้ภาษาฝรั่งเศสเผยแพร่ทางสื่อทุกประเภท จนเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถอ้างอิงและถือเป็นแบบอย่างได้ 

4. งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.1 วัตถุประสงค์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 54) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น 
 3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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 4) เพื ่อเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื ่อถือในวิชาชีพครูให้เป็น  
ที่ประจักษ์แก่สังคม 

4.2 เป้าหมาย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 54) ได้ก าหนดว่า การประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติครูผู้สอนเพื่อรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
 2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
 3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น 
 5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น 
 6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
 7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
 8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 
 9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
 10) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 

4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 57) ได้ก าหนดไว้ว่า  
ในการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นให้พิจารณาตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 1.2) ท าการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการจัด 

การเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 1.3) เป็นผู ้ปฏิบัต ิงานและปฏิบัต ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ         

ทางการศึกษา 
 1.4)  ไม่เคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมาก่อน 

 2) คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.1.1) มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู้           
ในสาขาวิชาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก  

 2.1.2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพหลากหลาย และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 



19 
 

 2.1.3) มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 2.2) ผลงาน 
 2.2.1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียน ที่ส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรม

ที่มีคุณภาพซึ่งน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเกิดผลดีกับผู้เรียนมาแล้ว ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง และ 
 2.2.2) มีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนเฉล ี ่ยส ูงกว ่าเป ้าหมาย 

ของสถานศึกษา และ / หรือมีผลงานนักเรียนได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด ส าหรับครูผู้สอนปฐมวัย มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอกด้านผู้เรียน 
ในระดับดีมาก หรือ 

 2.2.3) ผลงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน 
การสอน เช่น ต าราแบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 

5. งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” 

5.1 วัตถุประสงค์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 60) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 
 2) เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์  

ในด้านการศึกษา 
 3) เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  เป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ัวไป 
5.2 เป้าหมาย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 60) ได้ก าหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ตามสัดส่วน 
ที่ก าหนดในแต่ละปี 

5.3 หลักเกณฑ์การพิจารณา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 63) ได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ดังนี้  

 1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 2) ปัจจุบันเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 3) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ 9 ข้อ อย่างเคร่งครัด 
 4) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเด่นชัดเป็นพิเศษ (1 ใน 9 ข้อ) 
 5) ไม่เคยกระท าความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
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 6) ไม่มีกรณีถูกด าเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับ 
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว 

 7) ผ ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และว ิธ ีการค ัดเล ือกเพื ่อร ับเคร ื ่องหมาย  
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ที่คุรุสภาก าหนด 

 8) ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน  

6. งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส    
6.1 วัตถุประสงค์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 65) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
 2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจนมีอายุครบ 60 ปี

บริบูรณ์ มีประวัติชีวิตการงานดี และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู 
 3) เพ่ือเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์

แก่สังคม 
6.2 เป้าหมาย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 65) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) ประกาศเกียรติคุณสมาชิกคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488   
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ใช้บังคับ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที ่ปฏิบัติงานจนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มีประวัติชีวิต 
การงานดี และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู ให้เป็นครูอาวุโส ได้รับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส 

 1.1) เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพครูหรือผู ้ประกอบวิชาชีพผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา  
ที ่ได้ร ับเงินเดือนประจ าและท าการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกัน  
ไม่น้อยกว่า 30 ปี เฉพาะผู ้ประกอบวิชาชีพผู ้บริหารการศึกษา และผู ้ประกอบวิชาชีพบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี  

 1.2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือด ารงต าแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษา 
จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์  

 2) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครูอาวุโส 
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6.3 หลักเกณฑ์การพิจารณา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(2555 : 68) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์

อย ู ่ก ่อนพระราชบัญญัต ิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช ้บ ังค ับ หรือเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแห่งพระราชบัญญัติสภาครู      
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายนของทุกปี  

 2) เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู ้ประกอบวิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษาที ่ได้รับ
เงินเดือนประจ า และท าการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้ว มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า  
30 ปี เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(ศึกษานิเทศก์) ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีระยะเวลาใน
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี 

 3) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือด ารงต าแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษาจนถึง
อายุ 60 ปี บริบูรณ์ 

 4) เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีต
ของคร ู   

7. งานจัดท าหนังสือประวัติครู 
7.1 วัตถุประสงค์   

 เพื่อจัดท านามานุกรมประวัติครู จารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม  
ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
อย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนต ารา
แบบเรียน และอ่ืน ๆ  

7.2 เป้าหมาย  
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ัวประเทศ  

  7.3 หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 ส านักงานเลขาธิการคุร ุสภารับข้อมูลประวัติและผลงานของครูจากทั ่วประเทศ  

ทั้งจากส่วนราชการ สถานศึกษา เพื่อนร่วมงาน ทายาท และผู้ที่สนใจ  แล้วน าเสนอคณะกรรมการ
จัดท าหนังส ือประวัติคร ูพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ ่มเติม ตรวจสอบ  
ความถูกต้องของประวัติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อเรียกต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้น ประวัติสถานศึกษา
บางแห่งที่เกี ่ยวเนื่องกับเจ้าของประวัติ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของประวัติมากยิ่งขึ ้น และเป็น
ประโยชน์แก่การสืบค้นและอ้างอิงต่อไป 
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ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 

การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ถือเป็นภาระหน้าที่  
ที่ส าคัญประการหนึ่งของคุรุสภา เนื ่องจากเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
แรงบันดาลใจ ความศรัทธา และความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ อ่ืน 
ในการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย 7 งาน ได้แก่ 
 1. การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  
  2. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น   
  3. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น    
  4. การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    
  5. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “คุรุสดุดี”    
  6. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส   
  7. การปฏิบัติงานจัดท าหนังสือประวัติครู  

โดยในแต่ละการปฏิบัติงานมีแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และการอธิบาย
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้  
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 1. การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล 
คุรุสภา  

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังแผนภูมิต่อไปนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 

รับแบบขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลคุรุสภาจากหน่วยงานทางการศึกษา 
 

จัดท าข้อมูลผู้ขอรับการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาคัดเลือก 

ประกาศผลการคัดเลือก 
 

ไม่มีผู้คัดค้าน มีผู้คัดค้าน รับฟังค าคัดค้าน 7 วัน 
 

ไม่แก้ไขรายชื่อ แก้ไขรายชื่อ พิจารณาค าคัดค้าน 

ประกาศแก้ไขรายชื่อ 

สิ้นสุด 

จัดส่งประกาศ / เอกสารประกอบการพิจารณา 
ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 
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อธิบายขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงาน
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 
1.1 จัดท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา น าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพิจารณาลงนาม 
1.2 จัดส่งหนังสือราชการประชาสัมพันธ์และด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภาไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

ด าเนินการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน  

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ด าเนินการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ด าเนินการคัดเลือกผู้วิชาชีพทางการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดพะเยา ได้แก่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน  
1 คน  
   4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

(1) ด าเนินการคัดเลือกผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 3 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน 

(2) ด าเนินการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
จ านวน 1 คน   

2. รับแบบขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา เอกสารผลงานประกอบการพิจารณาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ประเภทครู   
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จ านวน 3 คน 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จ านวน 3 คน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   จ านวน 3 คน 
 4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   จ านวน 3 คน 
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2.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จ านวน 1 คน 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จ านวน 1 คน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   จ านวน 1 คน 
 4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   จ านวน 1 คน 

2.3 ประเภทศึกษานิเทศก์  
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จ านวน 1 คน 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จ านวน 1 คน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   จ านวน 1 คน 
 4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   

3. จัดท าข้อมูลผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาพิจารณาคัดเลือก 

4. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  
4.1 จัดท าประกาศรายชื ่อผู ้ได ้ร ับการคัดเลือกผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
และศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน น าเสนอประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาพิจารณาลงนาม     

4.2 ประกาศผลการค ัดเล ือกผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพทางการศ ึกษาเพ ื ่อร ับรางวัล  
คุรุสภา โดยแจ้งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

4.3  เปิดรับการคัดค้านผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล  
คุรุสภา ภายใน 7 วัน กรณีมีผู้คัดค้านให้ด าเนินการพิจารณาค าคัดค้านและประกาศผลการพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 10 วัน 

5.บันทึกข้อมูลผู ้ที ่ได้รับรางวัลคุรุสภา ในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสภา”  
(ระบบ tepis2.ksp.or.th) 
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 6. จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
พร ้อมแบบขอรับการคัดเล ือกเพื ่อร ับรางว ัลค ุร ุสภา เอกสารผลงานประกอบการพิจารณา  
ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
 7. สิ้นสุดการด าเนินงาน 
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2. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น    
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
 
  
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 

รับแบบรายงานประวัติและผลงานจากหน่วยงานทางการศึกษา 
 

จัดท าข้อมูลเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพ่ือรับทราบ 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 

สิ้นสุด 
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อธิบายขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงาน
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 

1.1 จัดท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น น าเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพิจารณาลงนาม  

1.2 จัดส่งหนังสือราชการประชาสัมพันธ์และด าเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  
ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ด าเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยไม่เกิน 2 คน โดยแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก 

ไม่น้อยกว่า 5 คน ให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทยร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ด าเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยไม่เกิน 2 คน โดยแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก 
ไม่น้อยกว่า 5 คน ให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทยร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 36  
ด าเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยจากโรงเรียนในจังหวัดพะเยา ไม่เกิน 2 คน โดย

แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 คน ให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทยร่วม
เป็นกรรมการคัดเลือก  

4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
ด าเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยจากโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัด ไม่เกิน 3 คน  
โดยแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 คน ให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย
ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก 
 2. ร ับผลการค ัดเล ือกและแบบรายงานประว ัต ิและผลงานของคร ู เสนอเพ ื ่ อรับ  
การประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นจากหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จ านวน 2 คน  
2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จ านวน 2 คน 
2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 36   จ านวน 2 คน 
2.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   จ านวน 3 คน 

  3. จัดท าข้อมูลผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นจากหน่วยงานทางการศึกษาตามข้อ 2
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพ่ือรับทราบ     
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  4. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูภาษาไทย
ดีเด่น” (ระบบ tepis2.ksp.or.th)   
  5. สิ้นสุดการด าเนินงาน 
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3. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเดน่   
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

อธิบายขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงาน
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั ่งเศสดีเด่น  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา  

1.1 จัดท าหนังส ือราชการประชาส ัมพ ันธ์ การค ัดเล ือกคร ูภาษาฝร ั ่ งเศสด ี เด่น  
เสนอศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพิจารณาลงนาม  
      1.2 จัดส่งหนังสือราชการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   
2) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        
ทั ้งน ี ้  คณะกรรมการศูนย ์พ ัฒนาคุณภาพการเร ียนการสอนภาษาฝร ั ่งเศส  

จะด าเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อและผลงานครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นไปยังส านักงานเลขาธิการ  
คุรุสภา  
 2. สิ้นสุดการด าเนินงาน 
   
 
 
 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 

สิ้นสุด 
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4. การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 

รับแบบรายงานประวัติและผลงานจากหน่วยงานทางการศึกษา 
 

จัดท าข้อมูลครูผู้สอนดีเด่นจากหน่วยงานทางการศึกษา 

ประกาศผลการคัดเลือก 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 

จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 

ไม่มีผู้คัดค้าน มีผู้คัดค้าน รับฟังค าคัดค้าน 7 วัน 
 

ไม่แก้ไขรายชื่อ แก้ไขรายชื่อ พิจารณาค าคัดค้าน 

ประกาศแก้ไขรายชื่อ 

สิ้นสุด 

จัดส่งประกาศ / เอกสารประกอบการพิจารณา 
ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 
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อธิบายขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงาน
ในส  าน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดพะเยา ในงานยกย ่องเช ิดช ู เก ียรต ิคร ูผ ู ้สอนด ี เด ่นตาม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 
1.1จัดท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น น าเสนอศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยาพิจารณาลงนาม  
            1.2 จัดส่งหนังสือราชการประชาสัมพันธ์และด าเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  
ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

      1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
      2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   
      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

(โรงเรียนในจังหวัดพะเยา) 
     4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
      5) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (โรงเรียนเอกชน)  

โดยให้แต่ละหน่วยงานทางการศึกษาแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน ในแต่ละประเภท / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในประเภท / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการด าเนินการคัดเลือกครูผู ้สอนดีเด่น ประเภทละ  
1 คน ดังนี้ 

      1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
        2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
        3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
        4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น 
        5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 
        6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
        7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
        8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 
        9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        10) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
        11) ครูผู ้ประถมศึกษาดีเด่น  (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที ่มี
นักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
 



33 
 

 2. รับผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น จากหน่วยงานทางการศึกษา  
2.1 ร ับผลการคัดเล ือกคร ูผ ู ้สอนดีเด ่น พร ้อมแบบรายงานประว ัต ิและผลงาน 

จากหน่วยงานทางการศึกษา ตามข้อ 1.2 
2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวม และสรุปข้อมูลผลงานครูผู้สอนดีเด่นของหน่วยงาน

ทางการศึกษา ตามข้อ 1.2  
  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 
3.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู ้สอนดีเด่น โดยแต่งตั้งกรรมการ

คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในแต่ละประเภท / กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ให้มีผ ู ้เชี ่ยวชาญ  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิในประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการด าเนินการคัดเลือก
ครูผู้สอนดีเด่นตามคุณสมบัติของประเภท / กลุ่มสาระการเรียนรู้     

3.2เสนอค าส ั ่งแต ่งต ั ้งคณะกรรมการคัดเล ือกคร ูผ ู ้สอนดี เด ่นและหนังส ือเชิญ
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ต่อศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพิจารณาลงนาม 

3.3 ติดต่อประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 
4. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 
    4.1 จัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  

4.2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประเภทละ 
1 คน โดยคัดเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

 1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
 2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
 3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น 
 5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 
 6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  
 7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  
 8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 
 9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 10) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
 11) ครูผู้ประถมศึกษาดีเด่น  

(เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
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5. ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด  
5.1 จัดท าประกาศผลการครูผู้สอนดีเด่น ทั้ง 11 ประเภท น าเสนอศึกษาธิการจังหวัด

พะเยาพิจารณาลงนาม   
      5.2 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้สอนดีเด่นระดับ  โดยจัดท าหนังสือ
ราชการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
 5) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

 
5.3 เปิดรับการคัดค้านผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ภายใน 7 วัน หากมี  

ผู้คัดค้านน าผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการประชุมพิจารณายืนยันหรือเปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือก  
อีกครั้ง 

6. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูผู้สอน
ดีเด่น” (ระบบ tepis2.ksp.or.th)    
  7. จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกครูผู ้สอนดีเด่นพร้อมแบบรายงานประวัติและผลงาน  
ของครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดทั้ง 11 ประเภท ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาตามกรอบเวลาที่
ก าหนด   

8. เสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบ  
 9. สิ้นสุดการด าเนินงาน 
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5. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  

มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
  

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิ 6  ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

 

   

 

 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 

รับแบบสรุปผลการปฏิบัติตน ฯ จากหน่วยงานทางการศึกษา 
 

จัดท าข้อมูลเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพื่อรับทราบ 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 

สิ้นสุด 
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อธิบายขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาปฏิบัติงาน
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในงานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกไปยังหน่วยงานทางการศึกษา  

1.1 จัดท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” น าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพื่อพิจารณาลงนาม 

1.2 จัดส่งหนังสือราชการประชาสัมพันธ์และด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ 

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
จ านวน 7 คน ให้มีผู้แทนระดับประถมศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้แทน นายกสมาคม
ผู้ปกครองหรือผู้แทน ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการ 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ 

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
จ านวน 7 คน ให้มีผู้แทนระดับประถมศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้แทนนายกสมาคม
ผู้ปกครองหรือผู้แทน ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการ 
 2. รับผลการคัดเลือกและแบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากหน่วยงานทางการศึกษาการศึกษา ดังนี้  

     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   

 3. จัดท าข้อมูลผลการคัดเลือกผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื ่อรับเครื ่องหมาย          
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากหน่วยงานการศึกษา ตามข้อ 2 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาเพือ่รับทราบ  
  4. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสดุดี”  
(ระบบ tepis2.ksp.or.th)  
 5. สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 
 
 



37 
 

6. การปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส   
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

   

 

 
   

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส   

 

 

 

 

 

    

เริ่มต้น 

รับแบบค าขอ ฯ จากหน่วยงานทางการศึกษา /  
ผู้ยื่นความประสงค์ที่ไม่ได้สังกัดสถานศึกษา 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 

จัดส่งแบบค าขอ ฯ / เอกสารประกอบการพิจารณา 
ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

สิ้นสุด 
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อธิบายขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงาน
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  

1. รับค าขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส   
       1 .1 ร ับแบบค  าขอเคร ื ่องหมายเช ิดช ู เก ียรต ิและประกาศน ียบ ัตรคร ูอาว ุ โส  
(แบบ มอ.1)  และแบบค าขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.2)  พร้อมเอกสารประกอบ  
ผลการพิจารณาคัดเลือก (แบบ มอ.3)  และบัญชีรายชื่อผู้ยื่นแบบค าขอ (แบบ มอ.4) จากหน่วยงาน          
ทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ดังนี้ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

1.2 รับแบบค าขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส (แบบ มอ.1)
จากผู้ยื่นความประสงค์ท่ีไม่ได้สังกัดสถานศึกษา  
  2. ตรวจสอบข้อม ูลค ุณสมบัต ิและแบบค าขอ (แบบ มอ.1 , มอ .2 , มอ.3 ,มอ.4)  
จากหน่วยงานทางการศึกษา ตามข้อ 1 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมูลนิธ ิช ่วยครูอาวุโส  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก าหนดตามคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ หรือเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  

2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า และท าการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี  
เฉพาะผู ้ประกอบวิชาชีพผู ้บริหารการศึกษาและผู ้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(ศึกษานิเทศก์) ต้องเคยเป็นครูหรือบริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีระยะเวลา  
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี  

3) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนอันเก่ียวกับการให้การศึกษาจนถึงอายุ 
60 ปี บริบูรณ์  

4) เป็นผู้ที่มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีต
ของคร ู   
 3. บันทึกข้อมูลในระบบครูอาวุโส (ระบบ tepis2.ksp.or.th)   
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4. สรุปรายชื่อผู้ยื่นแบบค าขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส  
รายงานส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

4.1) รวบรวมรายชื่อผู้ยื่นแบบค าขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร  
ครูอาวุโสของจังหวัดพะเยา 

4.2) จัดท าบัญชีรายชื่อยื่นแบบค าขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร  
ครูอาวุโสของจังหวัดพะเยา 

4.3) จัดส่งแบบค าขอและเอกสารหลักฐาน ได้แก่ (1) แบบค าขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน (แบบ มอ.2) (2) แบบสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือ 
(แบบมอ.3) และ (3) บัญชีรายชื ่อผู ้ยื ่นแบบค าขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 
ครูอาวุโส (แบบ มอ.4) ไปยังส านักงานเลขาธิการตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
  5. สิ้นสุดการด าเนินงาน 
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7. การปฏิบัติงานจัดท าหนังสือประวัติครู   
  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 8   ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดท าหนังสือประวัติครู 

อธิบายขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาปฏิบัติงาน
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการจัดท าหนังสือประวัติครู มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม เพ่ือจัดท าหนังสือประวัติ
ครูไปยังหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา   

1.1 จ ัดท าหนังส ือราชการประชาสัมพันธ์ การเสนอประว ัต ิและผลงานของครู  
ผู้ถึงแก่กรรม เพ่ือจัดท าหนังสือประวัติครู น าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพิจารณาลงนาม 

1.2 ประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดท าหนังสือ
ประวัติครู พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์การเรียบเรียงประวัติไปยังหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
พะเยา  

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพ่ือจัดท าหนังสือประวัติ
ครู จัดส่งประวัติและผลงานไปยังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ ส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

1.3 ประสานงาน ให้ค าแนะน าปรึกษา รายละเอียดในการเสนอประวัติและผลงานของ
ครูผู้ถึงแก่กรรมเพ่ือจัดท าหนังสือประวัติครู  
  3. สิ้นสุดการด าเนินงาน 

 
 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงาน 
ของครูผู้ถึงแก่กรรมไปยังหน่วยงานทางการศึกษา 

สิ้นสุด 
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ส่วนที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
1. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา  
   จากการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้พบปัญหาและอุปสรรค และมีแนวทางแก้ไขปัญหา น าเสนอในตาราง 
ดังต่อไปนี้  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 )  ก า รป ร ะช าส ั มพ ั น ธ์  
การคัดเลือกไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

-  ผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพทางการ
ศึกษารับทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง / 
ได้รับข้อมูลล่าช้า 

-  เ พ ิ ่ ม ช ่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ที ่หลากหลาย 
ผ ่ าน เคร ื อข ่ า ยท า งส ั ง ค ม
ออนไลน์และระบบ Mini site 
ของส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา   

- ระยะเวลาในการด าเนินการ
น้อย 

- ก าหนดปฏิทิน ระยะเวลาใน
การด าเนินงานให้ชัดเจน 
 -  ด  า เน ินงานในข ั ้นตอนที่
ส าคัญ จ าเป็นและบูรณาการ
งานร่วมกัน 

2) การร ับเอกสารผลงาน
ประกอบการพิจารณาของ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน 
คัดเลือกรางวัลต่าง ๆ 

-  ผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพทางการ
ศ ึกษาขาดความเข ้าใจในการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท าให้
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

-  จ ั ด ท  า เ อ ก ส า ร อ ธ ิ บ า ย
ประกอบ ค าชี้แจงให้ชัดเจน ใน
การขอรับการประเมินคัดเลือก
ร า ง วั ล 
ต่าง ๆ แนบพร้อมไปกับหนังสือ
แจ้งประชาสัมพันธ์ และ มีการ
ช ี ้ แ จ ง ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์
หลักเกณฑ์การคัดเลือกในแต่
ล ะ ร า ง ว ั ล ใ น ช ่ อ ง ท า ง ที่
หลากหลาย ที ่สะดวกในการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

เ ข ้ า ถ ึ ง ข ้ อ ม ู ล  เ ช ่ น  กลุ่ ม
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น  

-  ผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพทางการ
ศ ึกษาอย ู ่ต ่างอ  าเภอในพื ้นที่
ห ่ า ง ไ ก ล  จ า ก ส  า น ั ก ง า น
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ท าให้
เ ก ิ ด ค ว า ม ล ่ า ช้ า 
ในการรับ – ส่งเอกสาร 

- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
ให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบโดย
ทั ่วถ ึงก ัน และอ านวยความ
สะดวกโดยการออกให้บริการ 
ในพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ 

3) วิธีการประเมิน / คัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ 

- การเสนอค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการหลายช ุดผ ่ าน
หลายขั้นตอน 
  
 

-  แต ่ ง ต ั ้ ง ค ณ ะกร ร ม ก า ร
พิจารณาคัดเลือก โดยบูรณา
การในช ุดเด ียวก ัน เพ ื ่อลด
จ านวนครั ้งในการเสนอค าสั่ง
เพ่ือพิจารณาลงนาม 

-  การสรรหาคณะกรรมการ
พิจารณาประเมิน / คัดเลือก 

- ด าเนินการสรรหา คัดเลือก
บุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่จากผู้มี
ประสบการณ์ เช่น เคยได้รับ
รางว ัลมาแล ้ว  ผ ู ้ประกอบ
ว ิชาช ีพทางการศ ึกษาจาก
ห น ่ ว ย ง า น ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง 
ตามสัดส่วนที ่เหมาะสม หรือ
ข ้ า ร า ชก า ร ใ นส  า น ั ก ง า น
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

-  ว ิ ธ ี การค ัด เล ื อก ข ั ้ นตอน
ด าเนินงานในแต่ละงานมีความ
แตกต่างกัน  
 

- ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา ท าความ
เข้าใจแนวทางของแต่ละงาน 
ให้ชัดเจน และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน แนวทาง ขั้นตอนที่
ชัดเจน 
-  ม ีการประช ุมช ี ้ แจงคณะ 
กรรมการ และผู ้ปฏิบ ัต ิงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

สร ้ า ง  ความ เข ้ า ใจ ในการ
ด  า เน ิ น งานตามค ู ่ ม ื อกา ร
ปฏิบัติงาน  

- บางรางว ัลไม ่ม ีการก  าหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเล ือกที ่มี
รายละเอียดชัดเจน 

- ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาหลักเกณฑ์
ในปีที่ผ่านมา และน ามาปรับใช้
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม 
-  คณะกรรมการค ั ด เล ื อก
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
ร ่ ว ม ก ั น  โ ด ย ก  า ห น ด
รายละเอียดของตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน ให้มีความเหมาะสมใน
แต่ละรางวัล 

- งบประมาณในการด าเนินงาน 
เช ่น ค่าด าเนินการจัดประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็น
ต้น 

-  ขอสน ับสน ุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
ความเหมาะสมจากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
 

4) การประกาศผลการคัด 
เล ื อกผ ู ้ ประกอบว ิช าชีพ
ทางการศึกษา รางวัลต่าง ๆ  

- มีการคัดค้านผลการตัดสิน  
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการ ยืนยัน
ผลการคัดเลือก 
- ด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์
ของแต่ละรางวัล 

5) การบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ในระบบ 
tepis2.ksp.or.th 
 
  
 

- การ เข ้ า ระบบ  ป ัญหาทาง
เ ท ค น ิ ค   ร ะ บ บ ส ั ญ ญ า ณ
อินเทอร์เน็ต  
- ความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูล 
 

- ตรวจสอบสัญญาณ ท าความ
เข้าใจขั ้นตอนการด าเนินการ
ทางระบบ 
  - ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความ
ถ ู ก ต ้ อ ง ใ ห ้ แ น ่ ช ั ด ก ่ อ น
ด าเนินการบันทึกข้อมูล 

6) การจ ัดส ่งประกาศผล 
การค ัด เล ื อกผ ู ้ ปร ะกอบ

- เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบมีภาระ
งานหลายอย่าง  

- วางแผน ล าดับความส าคัญ
ของงานที่ต้องด าเนินการก่อน 
หลัง  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

วิชาชีพทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

7) การประสานงานกับหน่วย 
งานต่าง ๆ  

- การเสนอเรื ่องเข้าท ี ่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
มีระยะเวลากระชั้นชิด 

- ติดต่อประสานงานกับกลุ่ม
บร ิหารงานบ ุคคลล ่วงหน้า  
เพื ่อเตร ียมเร ื ่องเสนอเข้าที่
ประชุม 

 2. แนวทางเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
  2.1 ด้านบริหารจัดการ ควรมีการน าไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
 2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร  ควรมีการน าไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการ ที่ปฏิบัติงานยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  
  2.3 ด้านการพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพ ควรมีน าไปเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบวิชาชีพ  
ทางการศึกษาได้เตรียมความพร้อม ในการพัฒนาผลงานเพื่อขอรับการประเมินคัดเลือกรางวัลต่าง  ๆ 
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 2.4 ด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  ควรมีการน าไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดท าคู่มือคุณภาพของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด
และเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติให้มีคุณภาพต่อไป  
  2.5  ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน ควรมีการน าไปใช้เป็นเอกสาร เครื่องมือเพื่อการศึกษา 
พัฒนาการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และการมอบหมายงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ มาตรฐานของงานมากยิ่งขึ้น     
   
 

 
 
 
 



45 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

บรรณานุกรม 
 
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์. ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส,  
  2563. (อัดส าเนา) 
ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.  
  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 52 ก วันที่ 11 มิถุนายน 2546). 2546.  
________. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556. (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130  
  ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 4 ตุลาคม 2556). 2556. 
________. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรบยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556. (ราชกิจจานุเบกษา  
  เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 4 ตุลาคม 2556). 2556. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน. กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ 
  คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552. 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง 
  หน่วยงานในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560. (อัดส าเนา) 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. คู่มือการปฏิบัติงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา. เอกสารส านักงาน 
  เลขาธิการคุรุสภา,  2555. (อัดส าเนา) 
________. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  
  เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ, 2562. (อัดส าเนา)  
________. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  
  เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว, 2562. (อัดส าเนา)  
 ________. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ 
  ทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”, 2562. (อัดส าเนา) 
________. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ 
  ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา, 2562. (อัดส าเนา)  

________. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น,  
  2562. (อัดส าเนา) 
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บรรณานุกรม  
 

________. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในส านักงาน 
  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2561. เอกสารงานคุรุสภา ส านักงานศึกษาธิการ 
  จังหวัดพะเยา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2561. (อัดส าเนา) 
________. เอกสารหลักเกณฑ์การเรียบเรียงประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดท า  
  หนังสือประวัติครู, 2562. (อัดส าเนา)  
Covey, Stephen. The Seven Habits of Highly Effective People. New York : Simon, 

1990.  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 9 (5) และ (6)  
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2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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3.  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศคุรุสภาที่เกี่ยวข้อง 
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   1. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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  2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปี 2562 
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     3. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศส เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก 
พระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 
 
 
 



89 
 

 
 
 



90 
 

 
 
 
 



91 
 

 
 
 
 



92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 
 

 
 
 



94 
 

 
 

 
 
 



95 
 

 
 

 



96 
 

 
 
 
 
 



97 
 

 
 
 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 



99 
 

 
 
 



100 
 

 
 
 
 
 



101 
 

 
 
 
 



102 
 

 
 
 



103 
 

 

     4. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี 2562 
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     5. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2562 
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6. ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 2563 
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     7. หนังสือแจ้งการการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดท าหนังสือ
ประวัติครู หลักเกณฑ์และวิธีการเรียบเรียงประวัติครูเพื่อจัดพิมพ์ลงในหนังสือประวัติครู 
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ประวัติผู้จัดท าคู่มือ 

ชื่อ – สกุล   
  นายจักรพงษ์   โนเมืองใจ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
  บ้านเลขท่ี 85  หมู่ที่ 5  ต าบลศรีถ้อย  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  

วุฒิการศึกษา   
 ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปี พ.ศ. 2555 

ประวัติการท างาน 
  ปี พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไปปฏิบัติการ ในคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 
   ปี พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
  ปี พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
  ปี พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 
  ปี พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

สถานที่ท างาน   
  งานคุรุสภา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เลขที ่588  หมู่ที่ 11  ถนนสนามกีฬา   
ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56000  โทรศัพท์ 0 5443 0931 
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